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GENERAL SCIENCE

10TH SCIENCE (DINAMANI NP)

– 70 QUESTIONS

GENERAL SCIENCE

– 30 QUESTIONS

TOTAL QUESTIONS

– 100 QUESTIONS

TOTAL MARKS

– 150 (1 X 1 ½ Marks)

TIME DURATION

– 1 ½ HOURS

7)

1)

ிநழங் இடக்கை யிதழனில் சுட்டு யிபல்
னெம் ளம் அழயது
[A] நழன்னளட்ட தழகை

8)

[B] ைடத்தழ இனங்கும் தழகை

ைண்டழந்தயர் னளர்?

9)

[D] ைந்தை அநழம்

நழன் உனைழனின் தத்துயம்

10)

[A] Eosinophils | இனனளைழளஃில்ைள்

[C] ம் யிதழ

[B] Neutrophills | ழனைட்னபளஃில்ைள்

ல்
ீ
டயப் யிதழ

[C] Lymphocytes | ழம்னளகைட்டுைள்

அணு

6)

[D] Monocytes | னநளனளகைட்டுைள்

பத்த உகதழல் ங்குடறும் னக்ைழன பத்த
[B] தழபளம்னளகைட்

11)

[A] டவுன் குகனளய்
[B] தளைவநழனள
[C] ைழக்ைழள் டைல் அ ீநழனள

[B] நளர்ிள்

[D] நபளஸ்நஸ்

[D] னலநகடட்

Tumour inducing viruses are called | னற்றுக் ைட்டி (அ)

12)

[A] ீர்

[A] Pathogenic viruses | னளய் டதளற்று

[C] அனநளினள

கயபஸ்ைள்
ிக்

கயபஸ்ைள்
[C] Para viruses | ளபள கயபஸ்ைள்

[D] Variola viruses | னயரினனளள கயபஸ்ைள்
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ைடல் டயப் நழன் உற்த்தழனில் டர்கன்
ைக இனக்ை உதவும் யளனே

னைன்ைகப உனயளக்ை தூண்டும் கயபஸ்ைள்.

[B] Oncogenic viruses | ஆன்னைளட

ைவ ழ்க்ைண்டயற்ழல் எது நபினல் னளய்
அல்?

[D] இதழல் ஏதுநழல்க

ைவ னம உள்யற்ழல் எது ைளர்னட் தளது?
[C] ைலீள

The smallest leucocytes are | டயள்கனணுக்ைில்
நழைச் ைழழனகய

[B] ஆம்ினர் யிதழ

[A] ளக்கறட்

உணவுப் டளனள்ைக தப்டுத்த னன்டும்

[C] டன்ைளனிக் அநழம்

[A] னர்ஸ்டடட் னைளதக

5)

[B] Fungus | னஞ்கை

[B] ைளர்ளிக் அநழம்

[D] Stanley | ஸ்னடன்ழ

[C] லூக்னைளகைட்

ஆக்றழனற்ம்

[A] டளர்டளரிக் அநழம்

ளைப் ழஸ்டர்

[C] Louis Pasteur | லூனி ளஸ்டர்

[A] எரித்னபளகைட்

ன்டுக்ைம்

அநழம்

[A] Robert koch | இபளர்ட் னைளச்

4)

ஆக்றழ

[D] TMV| TMV

Who first developed vaccine for rabies in man | நிதரில்

[D]

ன்டுக்ைம்

[C] Retro virus | டபட்னபள கயபஸ்

னபிஸ் னளய்க்கு னதழல் தடுப்னைழகன

3)

ஆக்றழ

Which of the following causes AIDS | எய்ட்ஸ்
[A] Bacteria | ளக்டீரினள

[D] இதழல் எதுவுநழல்க

[B] Joseph Lister | ன

ஆக்றழனற்ம்

னளய்க்ைள ைளபணி

[C] ைளந்த னத்தழன் தழகை

2)

ைரினளை டளனத்தழ உள்து எது

1. எக்ட்பளன் ீக்ைம் 2. எக்ட்பளன் னைர்ப்ன 3. எக்ட்பளன் ீக்ைம் 4. எக்ட்பளன் னைர்ப்ன [A] 1 நற்றும் 2 நட்டும்
[B] 2 நற்றும் 4 நட்டும்
[C] 1 நற்றும் 3 நட்டும்
[D] 2 நற்றும் 3 நட்டும்
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13)

[B] எத்தளல்
[D] டன்ைவன்

நித ைண்ணில் ி னகும் குதழ
[A] ைளர்ினள

[B] டபட்டிள

[C] ஐரிஸ்

[D] இதழல் எதுவுநழல்க
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14) ன
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ைழனள யளட் என்தற்கு எதற்கு ைநம்

[A] 10 யளட்

ைபணளனம்

[D] 10,000 யளட்

என்து _________________________

[A] யிண்ைம்
[B] யிண்டயி ழகனம்
[C] டதளக னளக்ைழ

16)

[D] ஏவுைகண

டளனத்துை

1. தழனடல்னயழ

(b) னண்டந்துக

2. தூத்துக்குடி

(c) னதுநக

3. ீைழரி

(d) னைளடினக்ைகப

4. ளைப்ட்டிம்

[A]

1. Na2CO3

(b) ைகநனல்னைளடள

2. NaHCO3

[C]

(c) ைகயத்தூள்

3. CaOCl2

[D]

(d) ளரிஸ்ைளந்து

4. CaSo4 ½ H2O

[B]

[C]
[D]

(a)

(b)

(c)

(d)

2
1
1
2

1
2
2
1

4
3
4
3

3
4
3
4

[B]

22)

23)

24)

25)

[D] ினைட்ரிக் அநழம்
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உனிரி டதளமழல் தட்த்தழல் தனளரிக்ைப்டும்
தடுப்னைழ நனந்துைக குினொட்டும் னக
[A] கலட்ப
[C] கட்ப

26)

ன்

ன்

[B] ஆக்றழ

ன்

[D] ளர்நழன்

நித னெகனில் தூக்ைத்தழற்ைள கநனம்
அகநந்துள் குதழ
[A] ளன்ஸ்
[B] ைளர்னளபளகுயளட்ரிட

[C] கநக்னைல் ளபனட

[C] ளர்நழக் அநழம்

[C] டல் யிகத

[D] இதழல் ஏதும் இல்க

[B] அம்ினர்

[B] எத்தளனிக் அநழம்

ைளரினளப்ைழஸ் எ அகமக்ைப்டுயது
[B] னனங்கை யிகத

[A] அக்ைளண்டர் ிநழங்

[A] அைழட்டிக் அநழம்

ன்

[A] யளகமப்ம யிகத

தூண்டகக் ைண்டழந்தயர்

உனயளகும் அநழம்

The polysaccharide found in liver and muscles is |

[D] glycogen | ைழகக்னைள

[C] டளட்டளைழனம் குனளகபடு

ைண்டழனேம் னைளதகனில்

நழன் இனற்ழனில் னன்டும் தத்துயம்

[C] chitin | கைட்டின்

[B] னைளடினம் குனளகபடு

20) ஆல்ைலளல்ைக

3
4
3
4

[B] cellulose | டைல்லுனளஸ்

நகமகன உண்டளக்கும் னயதழப்

[D] னயளல்டள

4
3
4
3

[A] starch | ஸ்டளர்ச்

[D] Vitamin E | கயட்டநழன் E

19) நழன்ைளந்த

1
2
2
1

கூட்டுச் ைர்க்ைகப

[A] Vitamin A | கயட்டநழன் A

[D] டளட்டளைழனம் அனனளகடடு

2
1
1
2

தகைைிலும், ைல்லீபல்ைிலும் ைளணப்டும்

எது?

[A] னைளடினம் அனனளகடடு

(d)

[D] இதழல் எதுவுநழல்க

னயகைலடன் டதளடர்னகடன கயட்டநழன்

டளனள்

(c)

[C] ிநழங் தத்துயம்

எலும்னைில் னைைரித்தல் னளன்

18) டைனற்கை

(b)

[B] னயளல்டள தத்துயம்

deposition?| ைளல்ைழனம் உழஞ்சுதல் நற்றும்

[C] Vitamin D | கயட்டநழன் D

(a)

[A] ளபனட தத்துயம்

Which vitamin is associated with calcium absorption and

[B] Vitamin C | கயட்டநழன் C

நளயட்டங்ைள்

(a) யல்ளடு

(a) ைகயனைளடள

[A]

17)

டளனத்துை

[B] 100 யளட்

[C] 1000 யளட்

15) அல்னநஜ்

21)

[C] தளநஸ்

27)

நழள

[D] னகும்

Vitamin A plays an important role in| கயட்டநழன் ' A "
னின் னக்ைழன னயக
[A] Bone growth| எலும்ன யர்ச்ைழ
[B] Blood clotting| இபத்தம் உகதல்
[C] Visual perception| ைண் ளர்கய உணர்வு
[D] Energy production| ஆற்ல் உற்த்தழ
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According to ICMR, the daily requirement of protein for an

35)

average Indian is|ICMR - ன் குழப்ின்டி ஒர்

1. நித உடழல், ைழகக்னைள ன் எதழர்ைள

இந்தழனின் தழைரி னனபளட்டீன் னதகய

னதகயக்ைளை ைல்லீபழல் னைநழக்ைப்டும்

[A] 100 g / day|100 ைழ/ ளள்

2. இன்னலனன்ைள னளய் ளக்டீரினளயளல்

[B] 100 g / kg body wt|100 ைழ/ ைழனள உடல் எகட

உண்டளைழது

[C] 1 g / kg body wt. / day|1ைழ/ ைழனள உடல் எகட/
ளள்

[D] 1 g / day|1ைழ/ ளள்

29)

36)

ைரினள கூற்ழகத் னதர்ை

[C] Cholera | ைளபள

[D] Taeniasis | டீினளைழஸ்

[A] 1 நட்டும்

[B] 2 நட்டும்

[C] இபண்டும்

[D] இதழல் ஏதுநழல்க

37)

கூற்ழகத் னதர்ை

[C] 50

டைளண்டது.

[A] தழபய கட்ப

[D] அைழடிக் அநழம்

39)

[B] னல்

தயக

[C] னல்

ைலகு

[D] னல்

34) ைரினள

னச்ைழைள்

தயக

40)

[A] Liver cells of man | ைல்லீபல் டைல்ைில்
[B] RBCs of man | இபத்தச் ைழயப்ன டைல்ைில்

கூற்ழகத் னதர்ை

[C] Plasma of man | நிதின் ிளஸ்நளயில்
[D] Body of mosquito | டைளசுயின் உடம்ில்

1. இதன யது அகைள் அசுத்த பத்தம்

[A] 1 நட்டும்

[B] 2 நட்டும்

[C] இபண்டும்

[D] இதழல் ஏதுநழல்க

Sexual reproduction of plasmodium takes place in |
னக யளழ்க்கை சுமற்ைழ எங்கு கடடறும்.

தயக

டறுைழன்

யிிைர் உற்த்தழனில் னன்டுயது

ிளஸ்னநளடினளயின் ளல் இப்டனக்ை

ளம்ன

2. இதன இடது அகைள் சுத்த பத்தம்

ன்

[D] ளர்நழக் அநழம்

ளம்ன

டறுைழன்

ன்

[C] டநத்தளல்

[D] ைழகபனனளகட்

டயட்டுக்ைழி

தட்த்தழல்

[B] எத்தளனிக் அநழம்

[B] ளகஉப்ன

[A] னல்

5 ல்
ீ
25 ல்
ீ

[A] எத்தளல்

அல்

33) தயளஉணவுச்ைங்ைழழஎது

[D]

| liquid Nitrogen
| liquid Hydrogen
[C] தழபய னைளடினம் | liquid Sodium
[D] தழபய லீழனம் | liquid Helium
[B] தழபய கலட்ப

[B] யிிைர்

[C] லளர்ன்ைழல்யர்

[B]

ல்
ீ

ைம்ிச்சுனின் டயப்த்கத குகனச்டைய்யது

நம் டைளண்டது எது?

[A] னலநகடட்

ல்
ீ

38) MRI ஸ்னைிங்டதளமழல்

[D] இதழல் ஏதுநழல்க

உள்யற்ழல் எது னலகடு தளது

10 V நழன்லத்த னயறுளடுள்
இன னள்ிைலக்ைழகடனன 5 C நழன்னூட்டத்கத
[A] 15

அநழத்கத யிட யிகதழன் அதழைம்

2. அைழடிக் அநழம் ைரிந அநழம் ஆகும்.
[A] 1 நட்டும்
[B] 2 நட்டும்

ன சுற்ழல்

ைர்த்த டைய்னப்ட்ட னயக

1. கலட்னபள குனளரிக் அநழம் அைழடிக்

32) ைவ னம

Which one of the following is a protozoan disease ? |

[B] Measles | நணல்யளரி அம்கந

அைழட்டிலீன் ஆகும்

[C] எஸ்டர்

[D] இதழல் ஏதுநழல்க

யினளதழ

2. ஈத்கதன் என்தழன் டளதுப் டனர்

[A] டநத்தளல்

[C] இபண்டும்

[A] African sleeping sickness | ஆப்ிரிக்ைன் தூக்ை

ஆல்கைன்ைள்

31) மச்ைளரின்

[B] 2 நட்டும்

ட்டுண்ணினளல் உண்டளகும் னளய் எது?

இகடனன னப்ிகணப்ன டைளண்டகய

[C] இபண்டும்

[A] 1 நட்டும்

ைவ ழ் உள்கயைில் னனபளட்னடளனைளயள

1. கலட்னபளைளர்ன்ைில் ைளர்ன் – ைளர்ன்

30) ைரினள

ைரினள கூற்ழகத் னதர்ை

41)

னைளடினம் டளட்டளைழனம் னளன்யற்க
நீ ண்டும் உழஞ்ை உதவும் லளர்னநளன்
[A] ைளர்டினறளன்
[B] ஆல்னளஸ்டீபளன்
[C] குனக்னைளைளைளன்
[D] அட்ரீழன்
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EXCEL YOUR KNOWLEDGE FOR COM. EXAMINATION

3

TARGET TNPSC
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49)

டளனந்தழ உள்து எது?

ைண்ணின் குகளடு

டளனத்துை
ன டைல் உனிரி

ைரி டைய்னேம் டன்சு

ைமழவு ீக்ை உறுப்ன

(1) ைழட்டப் ளர்கய

- குயி டன்சு

(a) னனபளட்னடளனைளயள

1. சுனங்கு குநழழ்

(2) தூபப் ளர்கய

- குயி டன்சு

(b) ைவழண்டனபட்டள

2. டைல் ைவ்வு

(3) துபப் ளர்கய

- குமழ டன்சு

(c) தட்கடப்னல

3. ைமழவு ீக்ைகுமல்ைள்

(4) ைழட்டப் ளர்கய

- குமழ டன்சு

(d) யகதகைப்னல

4. டப்ரீடினள

[A] 1 நற்றும் 2 நட்டும்
[B] 2 நற்றும் 4 நட்டும்
[C] 1 நற்றும் 3 நட்டும்
[D] 2 நற்றும் 3 நட்டும்

43) ஆக்றழ

[A]
[B]

ன் அற் சூமழல் ஈஸ்டில் கட

டறும் யிகனில் டயிப்டும் குலக்னைளஸ்
னெக்கூறுைின் எண்ணிக்கை
[A] இபண்டு

44)

ைட்டுப்டுத்தும் அதழை டைனல்டைளண்ட னயதழனப்
டளனள் ைளபணி

திநங்ைக எதன் அடிப்கடனில்

யகைப்டுத்தழளர்

47) பத்த

[D] இதழல் எதுவுநழல்க

Types of

[B] இபண்டு
[D] ளன்கு

ைழயப்ணு ற்ழன கூற்றுைில்

தயளது எது?
[A] எரித்னபளகைட் எவும் அகமக்ைப்டும்
[B] தட்டு யடியம் டைளண்டது
[C] னதழர் அணுக்ைள் உட்ைன டைளண்டினக்கும்
[D] லழனநளகுனளின் னக்ைழனப்டளனள்

48) Of the total amount of water, how much is available as fresh
water | உைழல் உள் ீ ரில், எத்தக ைதயதம்
ீ
ன் ீர்?
[A] 10 % |10%

[B] 3% |3%

[C] 15% |15%

[D] 50%|50%
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50) Which of the following gas destroys ozone layer faster |
ைவ ழ்க்ைண்ட எந்த யளனேக்ைள் ஒனைளன் டத்கத

[B] hydrochlorofluro carbons| கலட்னபள குனளனபள
னலனபள ைளர்ன்ைள்
[C] both (a) and (b) |(அ) நற்றும் (ஆ)

தட்டுக்ைகப் டற்றுள்து எது?

[C] தூந்தபள யிங்கு

[D] நகயளழ் யிங்கு

52) “ைல்

[B] அணு எண்

Stem Cells is
[C] னென்று

3
4
3
4

[B] ீர்யளழ் யிங்கு

[D] Anthramycin | ஆன்ந்த்பளகநைழன்

[A] ன்று நட்டும்

4
3
4
3

[A] ளகய யிங்கு

[C] Interferon | இன்டர்டபளன்

யகைைள் எத்தக/

1
2
2
1

51) லீன்

[B] Ampicillin | ஆம்ிைழழன்

46) னெச்டைல்ைின்

2
1
1
2

[D] sulphur dioxide| ைல்ர் கட ஆக்கறடு

[A] Tetracycline | டடட்பளகைக்ின்

[C] ழக எண்

(d)

ைளர்ன்ைள்

viral diseases is | கயபஸ் னளகனக்

[A] அணு ழக

(c)

[A] chloroflurocarbons | குனளனபள னலனபள

[D] ளன்கு

The more promising chemotherapeutic agent for treating

45) னநளஸ்ன

(b)

னயைநளை அமழக்ைழன்?

[B] னென்று

[C] ஆறு

[C]
][D]

(a)

ைி” எ அகமக்ைப்டுயது எது?

[A] ட்னொப்

[B] டப்னள

[C] னளம்

53) டைளிடினள

[D] டர்ரி

என்துடன் டதளடர்னகடனது

[A] ஆல்ைள

[B] ளைழ

[C] ஆஞ்ைழனனளஸ்டர்ம்
[D] னஞ்கை

54) Which is considered as a future source of power, that can
meet our unlimited demand | நக்குத் னதகயனள
அகத்து நழன்ைளபத் னதகயைகனேம் னர்த்தழ
டைய்ன எதழர்ைளத்தழல் னன்டப்னளது எது?
[A] Hydel power | தண்ண ீர் ஆற்ல்
[B] Hydrogen| கலட்ப

ன்

[C] Thermal power | டயப் ஆற்ல்
[D] Solar power| சூரின ஆற்ல்

55) “னதகயனேம்
[A] டளர்யின்

[C] ளநளர்க்

எண்ணனம்” என்கத கூழனயர்
[B] டநண்டல்
[D] ைழபைளம்
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டளனத்தழ உள்து எது

நண்ணின் தன்கந - யிகனேம் னிர்

1. ைளபத்தன்கந
- ைழட்பஸ்மம்
2. அநழத்தன்கந - டல்
3. ைளபத்தன்கந
- டல்
4. அநழத்தன்கந - ைழட்பஸ்மம்
[A] 1 நற்றும் 2 நட்டும்
[B] 2 நற்றும் 4 நட்டும்
[C] 1 நற்றும் 3 நட்டும்
[D] 2 நற்றும் 3 நட்டும்

57) What is the name for mobile genetic elements | எகய
டநளடும் நபனப் டளனள் எப்டுைழது
[A] plasmids | ிளஸ்நழட்ைள்

[D] transposons | டிபளன்ஸ்னளைளன்ைள்
அநழ ஆக்றழ

னற்ம்

கடடறும் டைல் தண்ணுறுப்ன
[A] கனைளனைளம்ைள்

[B] ரினளனைளம்

[C] கநட்னடளைளன்ட்ரினள

[D] உட்ைன

டளனந்தழ உள் இகணகனத் னதர்ை

[A] ியளதல்-ளக்டீரினள
[C] அனம்னதல்-னஞ்கைைள்

[D] ியளதல்-னனபளட்னடளனைளயள
யளனேயில் அதழைவு உள் யளனே

[A] ஈத்னதன்

[B] னனபளப்னன்

[C] நீ த்னதன்

[D] ினைட்னடன்

61) Which of the following is largest of all| எல்ள
கயபஸ்ைிலும் அயில் டரிதளது
[A] Pox virus| அம்கந கயபஸ்
[B] Hepatitis-B| டலப்கடட்டிஸ் -B
[C] TMV | TMV

62)

[D] SV 15| SV 15

The most abundant green house gas is|
டனம்ளன்கநனளைக் ைளணப்டும் ைண்ணளடி
யடு
ீ யளனே
[A] NO2 | NO2

[B] CO2 | CO2

[C] O3 | O3

[D] SO2 | SO2

63) யளழஸ்னரினள

நைபந்த னைர்க்கை னக

[A] சூில்ழ
[B] ஆர்ித்னதள ில்ழ
[C] அினநள ில்ழ

[D] கலட்னபள ில்ழ
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1. டி. பளிழறழனள

(b) நழைப் டரின ன

2. ைல் யளகம

(c) ைநச்ைவபற் ன

3. ில்னன்தஸ்

(d)

அல்ழ யட்டம்

4. உல்ினள

நட்டும் உள் ன

[A]
[B]

[C]
][D]

(a)

(b)

(c)

(d)

2
4
3
1

1
1
4
2

3
2
1
3

4
3
2
4

65) The bacterial disease caused by Yersinia Pestis is |

[A] Typhoid | கடளய்டு
[B] Cholera | ைளபள
[C] Plague | ினக்

[D] Gastroenteritis | னைஸ்ட்னபளஎன்ட்டிகபட்டிஸ்

66) தன்

நைபந்த னைர்க்கை ற்ழன கூற்றுைில்

தயளது எது?
[A] இன ளல் நர்ைில் கடடறும்
[B] னக்ைளபணிைள் உதயி னதகய
[C] நைபந்த தூள் யணளைளது
ீ

[B] அனம்னதல்-ஈஸ்ட்

60) இனற்கை

(a) நழைச் ைழழன ன

டதளற்றும் னளய்

[C] barr body | ளர் உறுப்ன

59) தயளை

டளனத்துை

எர்ைழினள டஸ்டிஸ் என்னும் ளக்டீரினளயளல்

[B] pili | கழ

58) கனயிக்

64)

[D] னதழன யகை தளயபம் உனயளைளது

67) அணுக்ைள்

என்கய ிக்ை னடினளதகய

எக் கூழனயர்
[A] ன
[C]

.ன

. தளம்ைன்

[B] ீல்ஸ் னளர்

ளன் டளல்டன்

[D] இயர்ைில் னளனநழல்க

68) ைவ னம

உள்யற்ழல் ீனைனபளகலனளைழஸ்

லளர்னநளன் எது?
[A] STH

[B] ICSH

[C] FSH

[D] ADH

69) The shape of the HIV is | எச்.ஐ.யி கயபறழன்
யடியம்
[A] isohedral | ைநக்ை னைனகடனது
[B] spherical | உனண்கட
[C] helical | இகமனகநப்ன

[D] triangular | னக்னைளணம்

70) Which one of the following is a sexually transmitted disease?
| ின்யனயயற்றுள் எது ளல்யிக னளய்
[A] Plague | ினக்

[C] Syphilis | ைழிழஸ்

[B] Typhoid | கடளய்டு
[D] Cholera | ைளபள
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டளனத்துை

78) Jaundice and hepatic carcinoma are caused in human by |

கயட்டநழன்

(a) கயட்டநழன் A

1. ழக்னடளனளினள

(b) கயட்டநழன் B1

2. டரி டரி

(c) கயட்டநழன் C

3. ஸ்ைர்யி

(d) கயட்டநழன் D

4. ரிக்ைட்ஸ்

[A]
[B]

[C]
][D]

(a)

(b)

(c)

(d)

2
1
1
2

1
2
2
1

4
3
4
3

3
4
3
4

[B] ELISA | ELISA
[C] Diploid cell straining | டிப்ளய்டு டைல்
ைளனநழடுதல்

[D] pure culture | தூனயர்ப்ன

உள்யற்ழல் யழகந குகந்த

அநழம்
[A] HNO3

[B] HCL

[C] H2SO4

[D] CH3COOH
கூற்ழகத் னதர்ை

1. ைளப்ர் ககபட் தளநழபத்தழன் னக்ைழனத்தளது
2. ைளப்ர் ைளபங்ைலடன் யிக னரினேம்
[A] 1 நட்டும்
[B] 2 நட்டும்
[D] இதழல் ஏதுநழல்க

குமந்கதக்கு னளழனனள டைளட்டு

நனந்து னதல் தயகணனளை எத்தக
ளட்ைில் தபப்டும்

[A] 30 Days
[C] 1st Day

[B] 15 Days
[D] 90 Days

76) னைரினைளடடழக்

யிங்குைள் எப்டுகய

[A] கயைள்

[D] இதழல் எதுவும் இல்க
டைல் ிரிதழல் உள் துகண ழ

கைின் எண்ணிக்கை
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ைரினள கூற்ழகத் னதர்ை

[C] இபண்டும்

[D] இதழல் ஏதுநழல்க

80) ைவ ழ்க்ைண்டயற்ழல்

ைதழரினக்ைத்கத

ளதழக்ைளதது

1. டயப்ம்
2. அலத்தம்
3. நழன் நற்றும் ைளந்த னங்ைள்
[A] 1 நட்டும்
[B] 2 நட்டும்
[C] 3 நட்டும்
[D] இகய அகத்தும்

81) The genome of HIV contains| இது எச்.ஐ.யி.னின்
ன
ீ ளநழல் உள்து
[A] two helices of DNA | இபண்டு சுனள் டி.என்.ஏ
[B] two helices of RNA| இபண்டு சுனள் ஆர்.என்.ஏ
[C] one helix of DNA | ன சுனள் டி.என்.ஏ

[D] one helix of RNA| ன சுனள் ஆர்.என்.ஏ

82) The Anti-retroviral drug given for AIDS is | எய்ட்ஸ்
னளய்க்குக் டைளடுக்ைப்டும் ஆன்ட்டி கயபஸ்
நனந்து
[A] Ampicilin | ஆம்ப்ைழழன்
[B] Anthromycin | ஆந்த்னபளகநைழன்
[C] Azidothymidine | அைழனடளகதநழடின்
[D] Interferon | இன்டர்டபளன்

83) தயள

கூற்ழகத் னதர்ை

1. கயட்டநழன் B-12இல் உள் உனளைம்
2. தளயபத்தழன் ச்கைனத்தழல் உள் உனளைம்

[C] தண்ணுனிரிைள்

[A] Four
[C] Five

[D] Epstein - Barr virus | எப்ஸ்டின் ளர் கயபஸ்

னைளளல்ட்.

[B] நீ ன்ைள்

77) நழனளறழஸ்-I

[C] Variola virus | னயரினனளள கயபஸ்

2. ழகனின் அகு ழனைட்டன் ஆகும்
[A] 1 நட்டும்
[B] 2 நட்டும்

[A] Western Blot | டயஸ்டர்ன் ிளட்

75) ிந்த

[B] Hepatitis -B virus | டலப்கடட்டிஸ் B கயபஸ்

னப்டளனள் அவு ஆகும்

னைளதக

[C] இபண்டும்

[A] Rhabdo virus | னபப்னடளகயபஸ்

1. டளனின் ழக என்து டளனில் உள்

எச்.ஐ.யி. டதளற்ழக உறுதழ டைய்ன உதவும்

74) ைரினள

ைளர்ைழனளநளகயத் னதளற்றுயிக்கும் கயபஸ்

79)

72) The test which is used to confirm the HIV infection is |

73) ைவ னம

நிதரில் நஞ்ைள் ைளநளக நற்றும் ைல்லீபல்

குகளட்டு னளய்

[B] Three
[D] Two

குனபளநழனம்.

[A] 1 நட்டும்

[B] 2 நட்டும்

[C] இபண்டும்

[D] இதழல் ஏதுநழல்க

84) ைழபளின்

ளழக்ைழள் னதழர்ச்ைழனகடனக்

ைளபணநள லளர்னநளன்

[A] LH

[B] FSH

[C] ICSH

[D] TSH
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93) 1H2 + 1H3

கூற்ழகத் னதர்ை

1. இன்சுழன் குக சுபப்ளல் டனட்டீஸ்
டநழடஸ் னளய் னதளன்றும்

2. டனட்டீஸ் இன்ைழிடஸ் யர்ைழகத நளற்க்
குகளட்டு னளய் ஆகும்

[B] 2 நட்டும்

[C] இபண்டும்

[D] இதழல் ஏதுநழல்க

86) Which is related with Down|s syndrome? | டவுன் னளய்
குழனீட்டுடன் டதளடர்னகடனது எந்த னளய்?
[A] Amnesia | அம் ீைழனள [B] Alzheimer | அஸ்ஸீநழனர்
[C] Anaemia | இபத்த னைளகை

+ On1 + ஆற்ல், இந்த

யிகனளது
[A] கலட்ப

ன் குண்டின் அணுக்ைன இகணவு

யிக
[B] கலட்ப

ன் குண்டின் அணுக்ைன ிவு

[C] அணுகுண்டின் அணுக்ைன இகணவு யிக
[D] அணுகுண்டின் அணுக்ைன ிவு யிக

94) கதபளக்றழன் ற்ளக்குகனிளல்
டரினயர்ைலக்குத் னதளன்றும் னளய்
[A] Cretinism | ைழரிட்டிிைம்

[B] Rickets | ரிக்ைட்ஸ்

[C] Grave|s disease | ைழனபயின் னளய்

[D] Albinism | அல்ிிைம்

87) Intake of less amount of protein leads to the deficiency
disease called | உணயில் னபதக்
குகப்ளட்டிளல் ஏற்டும் னளய்
[B] Rickets | ரிக்டைட்ஸ்

[C] Anaemia | இபத்தச் னைளகை

[D] Myxoedema | நழக்றழடினள

95) ைவ னம

உள் கூற்றுைக ஆய்ை

1. உனிரினினல் நளதழரிைக ளதுைளக்ைழது
2. ைளனைங்ைக குணநளக்குைழது
3. யளைங்ைில் குிர்யிப்ளன்ைில்
தண்ண ீர் உகயகத தடுக்ைழது

[D] Kwashiorkar | குயளரழனளர்க்ைர்

88) Deficiency of vitamin D causes | கயட்டநழன் ‘D’
குகயிளல் உண்டளகும் னளய்
[A] Nyctalopia | ழக்னடளனளப்ினள

னநன குழப்டுயது

[A] டநத்தளல்

[B] அைழட்டிக் அநழம்

[C] ளர்நழக் அநழம்

[D] எத்தளல்

96) டநளின்

[B] Xerophthalmia | ைழபளப்தளல்நழனள
[C] Osteomalacia | ஆஸ்டினனளநனைழனள
[D] Pellagra | டல்ளக்பள

89) Chemical Name of Blue Vitriol is /ீயிட்ரினளல்
[A] Copper Iodide

[B] Copper Magnetite

[C] Copper Siderite

[D] Copper Sulfate

90) Urea biosynthesis takes place in | னைரினளகய
உனயளக்கும் இடம்
[A] blood | இபத்தம்

4

யிக

[A] 1 நட்டும்

[A] Beri Beri | டரிடரி

2He

[B] liver | ைல்லீபல்

[C] cerebro-spinal fluid | னெகத்தண்டு யடத்தழபயம்
[D] kidney | ைழறுீ பைம்

91) The hormone which induces ovulation is| அண்டம்
யிடுடும் டைனகத் தூண்டும் லளர்னநளன்
[A] Luteotropic hormone| அண்டம் யிடுடும்

யர்ைழகத நளற்த்தளல்

உண்டளகும் னளய்
[A] லழனநளீ ழனள

[C] அல்ஸீநர் னளய்

97) டரி ீரழனஸ்

[B] தளைவநழனள

[D] அல்ிிைம்

பத்த னைளகைகன குணநளக்கும்

கயட்டநழன் எது?
[A] Vitamin B

[B] Vitamin B6

[C] Vitamin B12

[D] Vitamin B2

98) The mineral necessary for blood clotting is | இபத்தம்
உகதலுக்குத் னதகயனள திநம்
[A] sodium | னைளடினம்

[B] iodine | அனனளடின்

[C] Calcium | ைளல்ைழனம்

[D] Potassium | டளட்டளைழனம்

99) குனளிங்

னகனில் னதல் உனிரி

டைனகத் தூண்டும் லளர்னநளன்

உனயளக்ைப்ட்ட ஆண்டு

[B] Leutinizing hormone| லூட்டிகைழங் லளர்னநளன்

[A] 1993

[C] Follicle stimulating hormone| ளழக்ைழள்
டைல்ைகத் தூண்டும் லளர்னநளன்
[D] Progesterone| னனபளட

92) HIV

ஸ்டீபளன்

TARGET TNPSC

[C] CD2

[D] 1996

டளனந்தழ உள் இகணகனத் னதர்ை

[A] டளர்டளரிக் அநழம் - தழபளட்கை
[C] அைழட்டிக் அநழம் - தனிர்

[D] நளழக் அநழம் - ஆப்ிள்

ழம்னளகைட்டுைள் யகை எது?
[B] CD4

[C] 1995

[B] ஆக்றளழக் அநழம் - தக்ைளி

கயபறளல் அமழக்ைப்டும்

[A] CD10

100) தயளை

[B] 1994

[D] CD6

ALL THE BEST
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